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PROCESSUAL  CIVIL  - Agravo  de
Instrumento  -  Ação  Civil  Pública  c/c
Obrigação  de  Fazer -  Extrato  processual
inservível para comprovar a tempestividade
recursal - Impossibilidade de conversão em
diligência  -  Recurso  manifestamente
inadmissível - Aplicação do art. 557, “caput”,
do CPC – Seguimento negado. 

- Em se tratando de agravo de instrumento,
é  obrigatória,  na  inteligência  do  art.  525,
inciso  I,  do  CPC,  a  juntada  da  cópia  da
certidão de intimação da decisão recorrida,
desde a interposição do recurso.

-  O  informativo  de  consulta  processual,
extraído  do  site  do  TJPB,  tem  caráter
meramente  descritivo  da  tramitação  do
processo,  não  tendo  força  de  documento
oficial  capaz  de  substituir  as  informações
constantes  da  certidão  de  intimação.
Também  não  é  suficiente  para  atestar
quando se deu a intervenção do demandado
nos  autos  e  do  momento  de  efetivo
conhecimento do teor da decisão contra a
qual se insurge.

-  Segundo a dicção do art. 557 do CPC, o
relator,  por  meio  de  decisão  monocrática,
negará seguimento ao recurso que estiver
manifestamente  prejudicado  ou  em
consonância  com  a  jurisprudência  do
tribunal  de segundo grau ou dos tribunais
superiores. 
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Vistos, etc.

Cuida-se de  agravo  de  instrumento  com
pedido  de  efeito suspensivo,  interposto  pelo Município  de  Patos contra
decisão interlocutória de fls. 21/25, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara
da Comarca da Patos, que, nos autos da “Ação Civil Pública c/c Obrigação de
Fazer”,  apresentada pelo  Ministério  Público  na  qualidade de  substituto  de
processual  do  menor  Romero  Bruno Gomes Dantas,  deferiu o  pleito  de
tutela antecipada, para determinar  que o Município de Patos promovesse o
custeio  do  tratamento  de  drogadição  desse  menor,  de  forma  contínua  e
imediata, até o julgamento final da ação ou prescrição médica.

Em síntese, a agravante defende, em suas
razões  recursais  (fls.  05/19),  que  a  decisão  agravada  não  tem  como  ser
cumprida, tendo em vista que o Centro de Educação Produtiva – Pindobal,
não recebe pacientes como o menor acima mencionado. Ainda, que, em sua
área  territorial,  possui  unidade  de  saúde  especializada  em  atender
dependentes de álcool e drogas – CAPS AD. 

Alega,  ainda,  que  ao  Município,  cabe
responder  pela  atenção  básica  de  saúde  pública,  ao  passo  que  cabe  ao
Estado e à União os procedimentos de média e alta complexidade.

Disserta, a recorrente, sobre a interferência
indevida do Poder  Judiciário na esfera de atribuições do Poder  Executivo,
alterando a distribuição dos recurso,  em seguida, a presença dos requisitos
ensejadores para concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Pugna,  em  sede  de  cognição  sumária,
concessão  do  efeito  suspensivo  ao  presente  Agravo,  para  suspender  a
decisão do juízo a quo.

Ao final,  pugnam pelo total  provimento ao
presente recurso, com a cassação da liminar concedida.

O recurso veio  instruído com documentos
às fls.22/59.

É o breve relato. 

Decido

Preambularmente,  examinando  a
admissibilidade recursal, destaco que não se constata a juntada da cópia da
certidão de intimação, ou documento que certifique a justificativa por não fazê-
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lo.
Nos  termos  do  artigo  506  do  Código  de

Civil, o prazo para interposição dos recursos tem início da data de intimação
às partes. Sendo assim, o termo inicial do prazo recursal, logicamente, é o dia
subsequente  ao  da  publicação da  decisão ou  da  juntada do  mandado de
intimação/carta  precatória,  a  depender  do  caso.  Transcrevo  o  texto  legal
pertinente:

CPC. Art. 506. O prazo para a interposição do recurso,
aplicável em todos os casos o disposto no art. 184 e seus
parágrafos, contar-se-á da data:

I - da leitura da sentença em audiência;
II - da intimação às partes, quando a sentença não for
proferida em audiência;
III - da publicação do dispositivo do acórdão no órgão
oficial. 

No  entanto,  não  há,  neste  instrumento
recursal, certidão que comprove a data da intimação da parte agravante, uma
vez  que  os  documentos  apresentados  neste  instrumento  não  revelam
elementos que certifiquem essa informação, com absoluta convicção.

Ora,  constato  que a cópia  dessa certidão
(ou documento equivalente), definindo a data exata do ato de intimação, é
peça  essencial  e  obrigatória  na  instrução  deste  recurso.  Assim,  a  sua
ausência é fato que, por si só, provoca o não conhecimento, tendo em vista a
impossibilidade/dificuldade de se aferir a tempestividade recursal.

O  artigo  525,  inciso  I,  do  Código  de
Processo Civil, é claro ao exigir que a petição de agravo de instrumento seja
instruída, obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão de
intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do
agravado. Extrai-se:

Art.  525.  A  petição  do  agravo  de  instrumento  será
instruída:
I – obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada,
da  certidão da respectiva intimação e das procurações
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II – facultativamente, com outras peças que o agravante
entender úteis.

“In casu subjecto”,  a decisão agravada (fls.
42/46) foi prolatada em  02.07.2014, ao passo em que o vertente agravo foi
protocolado  em  01.08.2014 (fls.  02),  tornando-se,  por  conseguinte,
imprescindível a comprovação da data em que o agravante foi intimado da
decisão guerreada.
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Em  síntese:  não  há  nos  autos,  entre  os
documentos  encartados  às  fls.  22/59,  comprovação  da  tempestividade  do
agravo de instrumento, inexistindo certidão da data em que os autores foram
intimados da decisão, nem outro documento que suprisse a falta,  uma vez
que o extrato de consulta processual retirados do site do TJPB não traduzem
certeza  sobre  a  intimação,  tratando-se,  portanto,  de  mero  documento
informativo, sem conteúdo oficial.

Trata-se,  indubitavelmente,  de  agravo  de
instrumento  deficientemente  instruído,  impondo-se,  assim,  a  negativa  de
seguimento  ao  recurso,  conforme  reiterada  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça, de que é exemplo o pontual aresto, a seguir colacionado:

Não é possível o conhecimento do agravo de instrumento
na hipótese em que o agravante apresentou publicação
feita pela "internet" no lugar da cópia da certidão de
intimação  do  acórdão,  porque,  conforme entendimento
do STJ,  boletim ou serviço de informação judicial  não
substitui  a certidão de publicação fornecida por órgão
oficial, cuja cópia constitui peça essencial e obrigatória
ao exame do agravo de instrumento. (AgRg nos EDcl no
AG  1306830/SP.  Ministro  João  Otávio  de  Noronha.
Quarta  Turma.  Julgado  em 14/12/2010.  Publicado  em
02/02/2011) 

Mais:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  FALTA  DA  CERTIDÃO  DE
INTIMAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
INFORMAÇÃO  CONSTANTE  EM  SÍTIO  DO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM  NA  INTERNET.
AUSÊNCIA  DE  CERTIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

1 - Conforme a orientação dominante nesta Corte, as
cópias  provenientes  do  sítio  eletrônico  do  Tribunal  a
quo  na  internet,  sem  certificação  de  origem,  não
possuem fé pública.
2  -  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  Ag
1198521/SP,  Rel.  Ministro  FERNANDO  GONÇALVES,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  09/02/2010,  DJe
01/03/2010) Grifei.

Igualmente  julga  o  Tribunal  de  Justiça  de
Minas Gerais:

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  -  AUSÊNCIA  DE  CERTIDÃO  DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL
- INSTRUÇÃO DEFICIENTE
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- A juntada do SISCOM não é meio hábil a comprovar
a tempestividade do recurso.

- Não trazendo a parte agravante cópia da certidão de
intimação pessoal do Procurador Federal, impossível se
torna o  conhecimento  do  recurso.  (Agravo Interno Cv
1.0145.12.081316-0/002,  Relator(a):  Des.(a)  Evandro
Lopes  da  Costa  Teixeira  ,  17ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento  em  06/02/2014,  publicação  da  súmula  em
18/02/2014).Grifei

Ademais, imperioso frisar que, em sede de
agravo  de  instrumento,  não é  permitido  ao  Relator  converter o  feito  em
diligência, para determinar a intimação dos agravantes, a fim de que tragam a
cópia ausente.

Primeiro,  porque  essa  obrigação  é  “ex-
lege”. Vale dizer, por disposição da lei, deveria ter sido trazida com a inicial.

De  mais  a  mais,  porque  existe
entendimento  consolidado  da  Corte  Especial  do  Superior  Tribunal  de
Justiça que proíbe a diligência. Veja-se:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. PEÇAS DE JUNTADA FACULTATIVA,
MAS  NECESSÁRIAS  AO  JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  COLAÇÃO  POSTERIOR,
MESMO  NAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  1.  Está
pacificado na Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça -  ERESP  449.486-PR  -  que  a  falta  de  peça
essencial  ou  relevante  para  a  compreensão  da
controvérsia  afeta  a  compreensão  do  agravo,  cuja
formação é de responsabilidade da parte, não cabendo a
conversão  do  processo  em  diligência,  seja  nas
instâncias  ordinárias  seja  nesta  Corte. 2.  Ainda  que
assim não fosse,  o agravante não deu cumprimento às
disposições  regimentais  no  tocante  à  demonstração
analítica do dissenso pretoriano.  3.  Agravo regimental
não provido”. (STJ – AgRg nos EREsp 114678 /  SP –
Corte Especial – Rel. Min. Fernando Gonçalves – DJU
04.04.2005) (sem grifos no original).

Por  fim,  faz-se  mister  ressaltar  que  a
hipótese dos autos comporta julgamento monocrático pelo Relator, nos termos
do  art.  557,  “caput”, do  CPC1,  uma  vez  que,  como  visto,  o  recurso  é
manifestamente  inadmissível,  quando  não  traz  aos  autos  documento
obrigatório, qual seja, certidão de intimação da decisão desafiada.

1 Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
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Por  tais  razões,  com  fulcro  no  art.  557,
“caput”, do CPC,  NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, uma vez
que este  apresenta séria deficiência de instrução, quando não se trouxe à
colação  traslado  de  peça  obrigatória  (art.  art.  525,  I,  do  CPC),  qual  seja,
certidão de intimação da decisão objurgada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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